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Voorleesweek
9.30: groep 8+9 - technopolis
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Groep 3 - zwemmen
Voorleesweek

Voorleesweek
De Voorleesweek is een jaarlijkse campagne die volwassenen wil aanmoedigen om
vaak voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Thuis, in de kinderopvang of op
school: samen met kinderen in boeken kijken en
voorlezen stimuleert niet alleen de taalontwikkeling
maar betekent plezier voor kinderen én
volwassenen. Een moment van gezellig en intiem
samenzijn. Voorlezen is het leukste kwartiertje van

de dag!

Mogen we u vragen om in de week van 21 tot 29 november 2020 thuis wat extra
aandacht te besteden aan voorlezen! Op school zullen de leerkrachten ook
dagelijks een verhaal voorlezen.

Nieuws vanuit De Vriendenkring
-

Dank voor de bestellingen van de pizza’s en pasta’s. De Vriendenkring
heeft weer wat geld in het laatje kunnen brengen om de school te
ondersteunen.

-

Indien u reeds op zoek moest zijn naar eindejaarscadeautjes, denk dan
aan onze Trooper-actie.

1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals deze
van De Zonnebloem.
2. Op deze pagina staan links naar webshops.
3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging
naar de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil
steunen.
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je
normaal shopt, zonder €1 extra u it te geven.
5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar
jouw vereniging. Iedereen blij!
https://trooper.be/dezonnebloemwaanrode

School zoekt kind
School zoekt kind….
Wij willen uw hulp vragen:
Indien u kinderen kent die tijdens het schooljaar 2021 2022 de leeftijd van 2,5 jaar bereiken en naar school
mogen komen … wijs ze de weg naar “De Zonnebloem” of
geef ons een seintje. Wij verwelkomen de kinderen graag in gloednieuwe
klaslokalen.
Afhankelijk van de coronamaatregelen zal er een openklasmoment
georganiseerd worden op 9 maart om 19.30 uur. Indien dit niet kan
doorgaan zullen wij dit op een andere manier organiseren, maar daarover
volgt later nog meer informatie.

Varia
-

Kalender december in bijlage

-

bibboeken: Wegens de coronamaatregelen is het niet mogelijk nu naar de
bib te gaan. De bibverantwoordelijken hebben ons gevraagd de boeken op
te halen. Daarom willen wij vragen deze mee naar school te geven ten
laatste donderdag 26 november. We krijgen dan een bibbox voor in de
klas.

-

Niet vergeten
o bestelling
 kerstboeken
 nieuwjaarsbrieven
 kerstrozen en pralines (zie bijlage)
o helm op fluo top

-

Al even een blik op december:
o Sinterklaas zal de school niet fysiek bezoeken maar hij gaat met
zijn tijd mee en zal dit digitaal doen.
o De kerstviering zal niet kunnen doorgaan in de kerk. Wij vinden dit
zeer jammer, maar zullen een digitale versie van het kerstspel
voorzien. (later meer hierover)
o Ook onze normale kerstfeestjes zullen er iets anders uitzien. De
kinderen zullen dit jaar niet kunnen koken voor hun klasgenoten
maar de school zal zeker iets lekkers voorzien. Wel willen we de
pakjestraditie in ere houden. Daarom willen we vragen een pakje
voor een kind van de klas te voorzien ter waarde van 5 euro. Pak dit
mooi in en geef dit mee naar school voor onder de kerstboom ten
laatste 11 december zodat al deze pakjes te nodige “rusttijd”
krijgen ivm de coronamaatregelen.

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

